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IV 

 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Pro využití finančních prostředků z první obrátky JESSICA Státním fondem rozvoje bydlení 

bylo vydáno nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Toto nařízení vlády je 

účinné od 1. ledna 2018 a platnosti pozbývá uplynutím 31. prosince 2023. Některá ustanovení 

stávajícího znění nařízení vlády působí značné výkladové problémy (jak poskytovateli, tak i 

budoucím žadatelům o dotaci), které fakticky znemožňují dosáhnout záměru sledovaného 

jeho přijetím. 

V průběhu legislativního procesu nařízení vlády č. 390/2017 Sb. došlo k posunu ve vymezení 

pojmu „projekt“ v normativním textu nařízení vlády. Ve  verzi materiálu předložené vládě 

byla za projekt považována regenerace sídliště nebo jeho etapa (to znamená projekt 

regenerace celého sídliště nebo jeho etapa, na kterou je podána žádost), v přijatém znění 

nařízení vlády se projektem rozumí Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti (tedy 

pouze projekt regenerace celého sídliště).  Rovněž podmínky pro příjemce dotace se podle 

původního záměru měly vztahovat buď na projekt nebo jeho etapu či etapy vymezené 

v žádosti o dotaci, ovšem v přijaté verzi nařízení vlády se podmínky vztahují pouze k celému 

Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti. To ovšem umožňuje poskytnout dotaci 

ve výši 6 mil. Kč pouze na projekt jako celek, nikoliv na projektové (často každoroční) etapy 

tak, jak bylo zamýšleno.  

Výše uvedené omezení znamená, že většina obcí, které mají etapové projekty a obdržely na 

ně v minulých letech dotaci (MMR vyhlásilo výzvu naposledy na rok 2017), se nebude moci 

již nikdy do programu zapojit, což by bylo v rozporu s deklarovaným účelem podpory. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 

č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na 

jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění zákona č. 61/2005 Sb., využití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

k financování projektů za účelem realizace cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a rozvoje 

obcí, měst a regionů může probíhat pouze na základě nařízení vlády. Návrh je tedy zcela 

v souladu s tímto zákonným zmocněním. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

Předložený návrh nařízení vlády nezapracovává právo Evropské unie a není s ním v rozporu; 

nezakládá ani nedovolenou veřejnou podporu. 

Navrhované změny stávajícího nástroje podpory nejsou zásadního charakteru, dochází ke 

zpřesnění pojmů, a tím i navazujících podmínek. Navrhovaná změna nepovede k rozporu 

daného programu s nástroji z fondů Evropské unie. Daný program je vůči dalším programům 

financovaným z  jiných zdrojů jasně vymezen a nemůže tak docházet k překryvům. Toto 

vymezení se navrhovanou právní úpravou nemění. Z důvodu zákazu provozování ekonomické 

činnosti na regenerovaných plochách i nadále nedojde ke zvýhodnění určitých podniků nebo 

odvětví podnikání a nepůjde o selektivní výhodu, což jsou podstatné znaky veřejné podpory. 
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Návrh tedy nezakládá veřejnou podporu a nebudou jím dotčena pravidla EU pro poskytování 

veřejných podpor. 

 

 D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Při aplikaci stávajícího znění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, účinné od 

1.  ledna 2018 do 31. prosince 2023, působí značné výkladové problémy vymezení pojmu 

„projekt“. Zamýšleného původního záměru při tvorbě uvedeného nařízení vlády není možné 

v současnosti dosáhnout jinak než jeho novelou. Aktuální znění nařízení vlády neumožňuje 

právní výklad, kterým by bylo možné podmínky stanovené pro projekt vztáhnout i k etapě 

projektu, pokud byla žádost o dotaci podána pouze na etapu či etapy projektu regenerace 

sídliště.  

 

Další navrhovanou změnou je v některých případech zařazení daně z přidané hodnoty do 

uznatelných nákladů, tedy udělení výjimky z výčtu uvedeného v § 5 odst. 3, který se týká 

„neuznatelných“ nákladů. Navrhovaná změna spočívá v upřesnění, že uznatelnými náklady 

nejsou daně s výjimkou daně z přidané hodnoty; tato výjimka se nevztahuje na tu část daně 

z  přidané hodnoty, u níž obci jako plátci vznikne nárok na odpočet daně dle zákona 

č.  235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

nebude stávající znění nařízení vlády změněno a daň z přidané hodnoty hrazená správci daně 

vyčleněna z neuznatelných nákladů, budou znevýhodněni ti žadatelé, kterým dodavatel 

fakturuje v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a současně žadateli nevznikl nárok na 

odpočet podle tohoto zákona; jejich dotace by v takovém případě byla prakticky o 21 % nižší 

než dotace ostatních žadatelů, aniž by mohli tuto skutečnost ovlivnit.  

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet ani na ostatní 

veřejné rozpočty. Přijetím návrhu novely nařízení vlády o použití peněžních prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích: 

 dojde ke zpřesnění stávající právní úpravy a tím ke zvýšení motivace obcí k revitalizaci 

sídlišť a snížení jejich finanční zátěže spojené s realizací projektů; 

 dojde k využívání dotačně-úvěrového programu Státního fondu rozvoje bydlení podle 

záměru i na objemově větší projekty; 

 nedojde k negativnímu dopadu na podnikatelské prostředí, naopak dojde k pozitivnímu 

vlivu na podnikatelské prostředí především podporou investičních aktivit v oblasti 

stavebnictví; 

 nedojde k negativním sociálním dopadům ani negativnímu dopadu na specifické skupiny 

obyvatel či národnostní menšiny;  

 dojde k narovnání nerovnosti vzniklé zatížením daní z přidané hodnoty v případě obcí, 

které jsou plátci DPH; 

 vlivem realizace revitalizace sídlišť včetně bezbariérové úpravy dojde k pozitivnímu vlivu 

na sociálně slabé a zdravotně postižené osoby; 
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 z hlediska životního prostředí dojde ke zkvalitnění obytného prostředí na sídlištích, 

realizace zeleně bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. 

 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava je určena pro žadatele – obce, na jejichž území se veřejné 

prostranství nachází. Navrhovaná právní úprava neporušuje zákaz diskriminace a nebude mít 

negativní dopad na rovnost mužů a žen. 

 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a  osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by se týkala dané oblasti, a je 

v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 

rovněž v souladu s navrhovanou novou právní úpravou osobních údajů.  Ochranu osobních 

údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním dotací zabezpečuje Státní fond rozvoje 

bydlení.  

 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

 Přiměřenost: navrhovaná právní úprava je přiměřená množině vztahů, které má 

upravovat, a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy; upravuje pouze 

podmínky stávajícího zaměření podpory. 

 Jednoznačnost: nařízení vlády obsahuje jednoznačné vymezení práv a povinností 

všech dotčených subjektů, stanovuje procesní požadavky při čerpání podpory včetně 

lhůt a požadavků na podklady. 

 Standardnost: právní úprava podpory je obsažena v zákoně č. 211/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a nenavrhuje se zavádět nové právní instituty, které by se lišily 

od dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

 Motivace ke korupci: navrhovanou právní úpravou nedochází ke zvětšení rozsahu 

povinností dotčených subjektů. Nové povinnosti neplynou žádným jiným osobám 

kromě těch, které podají žádost a podepíší smlouvu o poskytnutí podpory se Státním 

fondem rozvoje bydlení, který kontroluje dodržování podmínek, za nichž je podpora 

poskytována. Nařízení vlády eliminuje korupční riziko stanovením jednotných 

podmínek pro poskytnutí podpory; další postup je stanoven v jednotné metodice 

uveřejněné na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení. 

 Rozhodování a odpovědnost: na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory není právní 

nárok. Podle jednotných kritérií rozhoduje Státní fond rozvoje bydlení zastoupený 

příslušnými orgány v souladu se svým statutem. Rozdělení pravomocí se navrhovanou 

právní úpravou nemění. Smlouvy jsou podepisovány ředitelem/ředitelkou Státního 

fondu rozvoje bydlení. 

 Doplnění žádosti, sdělení o neposkytnutí podpory: žádost, která nesplňuje veškeré 

náležitosti, lze doplnit v termínu do 30 dnů od výzvy Státního fondu rozvoje bydlení k 

doplnění žádosti. Pokud Státní fond rozvoje bydlení neposkytne podporu, sdělí tuto 

skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu žadateli. 
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 Kontrolní mechanismy: navrhovaná právní úprava nemění kontrolní mechanismy, 

které jsou upraveny zejména zákonem č. 211/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Korupční prostředí nebylo identifikováno. 

 Transparentnost: navrhovaný předpis nemá vliv na dostupnost informací 

poskytovaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů. Souhrnné informace o realizaci poskytování podpory a 

další informace jsou uveřejňovány zejména následně na webových stránkách Státního 

fondu rozvoje bydlení. 

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 3 odst. 2) 

Podle platného znění nařízení vlády může Fond poskytnout dotaci na projekt nebo jeho etapu. 

Vymezení, zda obec žádá dotaci na celý projekt nebo jeho etapu nebo etapy, je uvedeno 

v žádosti o dotaci. Navrhované ustanovení § 3 odst. 2 vyjasňuje procesní postup a podmínky 

poskytnutí dotace v případě, že žádost o dotaci byla podána nikoli na celý projekt, ale na 

jednotlivou etapu, příp. několik etap projektu. V takovém případě je třeba, aby se 

vyjmenovaná ustanovení nařízení vlády vztahující se k projektu obdobně použila na etapu 

nebo etapy projektu vymezené v žádosti o dotaci.  

K bodu 2 (§ 3 odst. 3) 

Úprava textu tohoto odstavce je nutná, aby terminologie celého nařízení vlády byla jednotná. 

K bodu 3 (§ 4 odst. 9) 

V rámci legislativního procesu byly do § 4 vloženy dva nové odstavce, přičemž bylo 

opomenuto přečíslovat odkaz na odstavec 8. 

K bodu 4 (§ 5 odst. 3) 

Další navrhovanou změnou je úprava odstavce 3 v § 5, který se týká neuznatelných nákladů. 

Původní záměr vycházel ze skutečnosti, že většina obcí není plátcem daně z přidané hodnoty 

a že obce, které jsou plátci daně z přidané hodnoty, použijí § 5 odst. 2 a 3 zákona  č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se obce v případě 

výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani. Navrhovaná 

změna spočívá v upřesnění, že uznatelnými náklady nejsou daně s výjimkou daně z přidané 

hodnoty. Tato výjimka se však nevztahuje na tu část daně z přidané hodnoty, u níž obci jako 

plátci vznikne nárok na odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Pokud by nebylo stávající znění nařízení vlády změněno a daň 

z přidané hodnoty hrazena správci daně vyčleněna z neuznatelných nákladů, budou 

znevýhodněni ti žadatelé, kterým dodavatel fakturuje v režimu přenesené daňové povinnosti 

podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a současně žadateli nevznikl nárok na odpočet podle uvedeného zákona; jejich dotace by 

v takovém případě byla prakticky o 21  % nižší než dotace ostatních žadatelů, aniž by mohli 

tuto skutečnost ovlivnit.  

K bodu 5 (§ 9 odst. 3) 
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V rámci legislativního procesu došlo ke změně odkazu z původně navrhovaného odstavce 2 

na odstavec 3. Odstavec 3 však odkazuje na náklady, které nejsou uznatelnými náklady, 

a  proto je nutné odkaz na odstavec 3 vypustit. 

 

K čl. II 

Vzhledem k technickému charakteru navrhovaných změn a časové naléhavosti je navrhováno, 

aby novela nabyla účinnosti již dnem 1. července 2018. Stejně jako nařízení vlády 

č.  390/2017 Sb., které je předmětem této novelizace, je navrhováno, aby navrhované nařízení 

pozbylo platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023. 
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